
 
STOPNIE  ALARMOWE 

 

Lp. 
Nazwa  

stopnia alarmowego  
Okoliczności wprowadzenia  Uwagi 

1. 
PIERWSZY STOPIEŃ 

ALARMOWY 
„ALFA” 

W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia  
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny 
do przewidzenia. 

 

2. 

DRUGI STOPIEŃ 
ALARMOWY 
„BRAWO” 

W przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednak konkretny cel 
ataku nie został zidentyfikowany. 

 

3. 

TRZECI STOPIEŃ 
ALARMOWY 
„CHARLIE” 

W przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel 
potencjalnego ataku terrorystycznego lub sabotażowego godzące  
w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, lub bezpieczeństwo innych państw 
i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski, albo w przypadku uzyskania 
wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu 
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium RP. 

 

4. 

CZWARTY STOPIEŃ 
ZAGROŻENIA 

„DELTA” 

W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub 
sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej lub bezpieczeństwo innych państw i stwarzające zagrożenie dla Polski, 
albo gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań  
do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP a zebrane informacje  
wskazują na nieuchronność takiego zdarzenia. 

 

WYŻSZY STOPIEŃ ALARMOWY, może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. 

Podstawa: Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 02 marca 2016r. 

 

 



STOPNIE   ALARMOWE  W  CYBERPRZESTRZENI  
 

Lp. 
Nazwa  

stopnia alarmowego  
Okoliczności wprowadzenia  Uwagi 

1. 

PIERWSZY STOPIEŃ 
ALARMOWY 
„ALFA-CRP” 

W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia  
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne, 

którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

 

2. 

DRUGI STOPIEŃ 
ALARMOWY 

„BRAWO-CRP” 

W przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy 
teleinformatyczne, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. 

 

3. 

TRZECI STOPIEŃ 
ALARMOWY 

„CHARLIE-CRP” 

W przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel potencjalnego 
ataku terrorystycznego lub sabotażowego na systemy teleinformatyczne godzące  

w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, lub bezpieczeństwo innych państw 
 i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski, albo w przypadku uzyskania 
wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze 
terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

4. 

CZWARTY STOPIEŃ 
ZAGROŻENIA 
„DELTA-CRP” 

W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, 
na systemy teleinformatyczne powodującego zagrożenie bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwo innych państw i stwarzające zagrożenie 
dla Polski, albo gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę 
przygotowań  do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP a zebrane 
informacje  wskazują na nieuchronność takiego zdarzenia. 

 

STOPIENIE ALARMOWE, mogą być wprowadzone rozdzielnie lub łącznie. 

Podstawa: Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 02 marca 2016r. 

 
 

 


